
Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності в м. Києві» 

Розробником проєкту регуляторного акта є кандидат наук держуправління, член-

кореспондент Української академії архітектури, сертифікований містобудівник, доцент 

кафедри дизайну середовища КДАДПМіД ім Бойчука   

ГЛЕБА Віктор Юрійович 067-135-03-20. 

Проєкт  

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 

22 Закону України "Про столицю України  ̶ місто-герой Київ", Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", Закону України "Про благоустрій населених 

пунктів", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068; 

враховуючи наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 

липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної 

мережі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397; 

з метою вдосконалення порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, Київська міська рада вирішила: 

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності; засобів пересувної та сезонної торгівлі; торгових автоматів, платіжних 

пристроїв, тимчасових споруд обслуговування житлових комплексів; майданчиків 

для харчування закладів ресторанного господарства; плавзасобів та споруд дозвілля, 

відпочинку і розваг; кіосків зупинкових комплексів; зарядних станцій комерційного 

призначення. 

 

2. Встановити, що підставою для розміщення стаціонарних і пересувних тимчасових 

споруд (ТС) перелічених в даному рішенні Київської міської ради є оформлені 

Паспорти прив’язки тимчасових споруд та Договори щодо сплати пайових внесків 

на утримання об’єктів благоустрою (або Договори оренди земельних ділянок для  

розміщення ТС). 

 

3.  Оформлення Паспорту прив’язки тимчасової споруди (далі Паспорт ТС) 

здійснюється Департаментом з питань містобудування і архітектури Київської 

міської державної адміністрації (далі – КМДА) та сертифікованими архітекторами, 

відповідно до процедури, встановленої Порядком розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом 

Мінрегіонбуду від 21.10.2011 № 244, з подальшою реєстрацією Паспортів ТС в е-

системі Містобудівного кадастру, згідно Рекомендацій Додатку 1 до цього рішення. 

 

4. Договір між власником ТС та балансоутримувачем території об’єкту благоустрою 

щодо сплати пайового внеску на утримання об’єкту благоустрою реєструється 

Департаментом з питань міського благоустрою КМДА в е-системі Моніторингового 



центру об’єктів благоустрою, а Департаментом з питань підприємництва КМДА 

кожній ТС присвоюється QR код після сплати пайових коштів власником ТС, згідно 

Рекомендацій Додатку 2, до цього рішення. 

 

5. У випадку відсутності правовстановлюючих документів балансоутримання 

земельних ділянок об’єктів благоустрою комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, Договір про пайовий внесок на утримання об’єкту 

благоустрою, укладає відповідна районна державна адміністрація за казначейськими 

рахунками оплати з дотриманням вимог чинного законодавства. 

 

6. У випадку, коли балансоутримувачем території об’єктів благоустрою є Комунальне 

підприємство КМДА, оплата пайового внеску да Договором здійснюється на 

рахунок балансоутримувача. 

 

7. Розмір пайового внеску для тимчасових споруд, вказаних в цьому рішення, 

затверджується профільними комісіями Київської міської ради (з питань 

підприємницької діяльності та благоустрою міста) в залежності від складності 

об’єкту благоустрою, вимог балансоутримувача, розміру ТС, наявності інженерно-

транспортної інфраструктури, санітарних, пожежних, екологічних, технічних та 

інших вимог, умов і обтяжень території на якій розміщено ТС, у відповідності до 

Рекомендацій Додатку 3, цього рішення. 

 

8. Контроль за  наявністю Паспортів ТС, Договорів про сплату пайових внесків або 

Договорів оренди земельних ділянок для всіх тимчасових споруд, вказаних в 

переліку ТС цього рішення, здійснюються Департаментом з питань міського 

благоустрою, контроль за станом оплати пайових внесків здійснює Департамент з 

питань підприємництва КМДА, за поданою інформацією від органів містобудування 

і архітектури, державного архітектурно-будівного контролю, земельних ресурсів, 

охорони пам’яток та екології КМДА, згідно Рекомендаціям Додатку 4., цього 

рішення. 

 

9. Розміщення тимчасових споруд  без Паспорту ТС та сплати пайового внеску на 

утримання об’єкту благоустрою не допускається. Тимчасові споруди, які не мають 

зареєстрованого в містобудівному кадастрі Паспорту ТС та не зареєстровані 

Департаментом з питань міського благоустрою і не мають QR коду,  вважаються  

самовільно розміщеними та підлягають демонтажу згідно Рекомендацій Додатку 5, 

цього рішення. 

 

10. QR код видається власнику ТС Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) після сплати суб’єктом господарювання (власником ТС) 

коштів згідно Договору щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою. QR 

код єдиного встановленого зразка розміщується на фасадній частині тимчасової 

споруди біля входу. QR код повинен містити всі правовстановлюючі документи 

суб’єкта господарювання, Паспорт прив’язки ТС та Договір щодо сплати пайового 

внеску. 

 

11. Замовником робіт з розробки електронної бази реєстрації тимчасових споруд 

«Моніторинговий центр» розміщення та подальшої експлуатації ТС на території 

міста Києва, визначити Комунальне підприємство «КП Благоустрій», в рамках 

фінансування Програми КМДА «Чистий Київ» та «Електронна столиця». 

 



12. Перелік тимчасових споруд (ТС) дозволених у відповідності до п. 2 цього рішення 

для розміщення в місті Києві (далі – «типи ТС»): 

І. Окремо розміщені кіоски торговельного, побутового, соціально-культурного 

призначення для здійснення підприємницької діяльності; 

ІІ. Сезонні майданчика біля стаціонарних закладів громадського харчування 

(ресторанного господарства); 

ІІІ. Споруди для здійснення операцій продажу нерухомості, споруди для охорони 

біля будівельних майданчиків; 

ІV. Торговельні ряди (ролети), що встановлюється на об’єктах благоустрою та 

інженерно-транспортної інфраструктури; 

V. Дебаркадери та інші плавзасоби торгівлі, дозвілля, відпочинку та розваг на водній 

поверхні біля причалу або стаціонарно встановлені на береговій лінії; 

VI. Кіоски на зупинках, що є частиною зупинкових комплексів,для продажу 

проїзних документів та роздрібної торгівлі, зблокованих з навісом для очікування; 

VII. Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (лотки, навіси, 

причепи швидкого харчування і кави); 

VIII. Автомати з продажу товарів (послуг), платіжні пристрої, холодильники та інші 

види торговельного обладнання (крім атракціонів). 

IX. Зарядні станції для електромобілів та інших транспортних засобів, сонячні 

батареї, спеціальні або великогабаритні конструкції та ігрове обладнання для 

святкових заходів, презентацій, тимчасового обслуговування закладів торгівлі та 

громадського харчування (кетерінгу); 

13. Визнати такими, що втратили чинність: 

 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 "Про внесення 

змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 "Про 

затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для 

харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні 

об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської 

ради"; 

 рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 "Про 

затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для 

харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні 

об'єктів благоустрою міста Києва та внесення змін до деяких рішень Київської 

міської ради" 



 рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 746/746 «Про 

особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності в м. Києві»; 

 рішення Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 237/237 «Про деякі 

питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в 

м. Києві»; 

 рішення Київської міської ради від 14 вересня 2017 року № 4/3011 «Про внесення 

змін у додаток 3 до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 

56/5443»; 

 рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року  

№ 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності у м. Києві». 

14. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) привести свої акти у відповідність до вимог цього рішення. 

 

15. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, постійну 

комісію Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського 

благоустрою, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

 

Київський міський голова                                                                           Віталій КЛИЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додатки з Рекомендаціями подаються окремо по кожному напрямку регулювання 

діяльності) 
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